
                                                                                                         

Racing license and Crew license for Open Dutch Championship 

When entering for the Open Dutch Championship H-Boot the Royal Netherlands Yachting Union 

requires filling in the numbers of the Racing- and crew licenses. 

For Dutch competitors: 

Don’t you know your license number (anymore)? Then look at: 

www.watersportverbond.nl/licenties 

There you can download the lists of all existing Racing (Wedstrijd-) and Crew (Bemannings-) 

licenses and there you can eventually find your number. 

When you do not have a Racing- or Crew license: 

Then look, prior to entering for the championship, at www.mijnwatersportverbond.nl and make 

a request for the required license. Log in with your email address and your own password. It is 

only possible to apply for a Racing license for members of the Royal Netherlands Watersport 

Association. You are automatically a member of the Royal Netherlands Watersport Association 

when you are a member of a connected Dutch sailing club. 

Members and non-members of the Royal Netherlands Watersport Association can apply for a 

Crew license. 

Racing license and Crew license for foreign competitors: 

When you have a license of your own Sailing Authority: please fill in this number. In case you do 

not have this: please fill in your ISAF ID or your sail number, i.e. GER 80 or BEL 72.  

Questions? Mail to wedcom@maasenroer.nl or call cell phone +31653865241. 

Fons van Gent, 

Secretary Racing team 

R.R. & Z.V. Maas en Roer. 
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Wedstrijdlicentie en Bemanningslicentie voor ONK H-Boot 

Bij inschrijven voor het ONK H-Boot is door het Watersportverbond vereist dat de nummers van 

de wedstrijd- en bemanningslicenties van alle deelnemers ingevuld worden. 

Voor Nederlandse deelnemers: 

Weet je het nummer van je wedstrijd- of bemanningslicentie niet (meer)? Kijk dan op: 

www.watersportverbond.nl/licenties 

Daar kun je lijsten met alle uitgegeven wedstrijd- en bemanningslicenties downloaden en je 

eigen nummer terugvinden. 

Heb je geen wedstrijd- of bemanningslicentie? 

Ga dan, voorafgaand aan het inschrijven voor het kampioenschap, naar 

www.mijnwatersportverbond.nl en vraag daar de benodigde licentie aan. Inloggen met je e-

mailadres en eigen wachtwoord. Alleen leden van het Watersportverbond kunnen een 

wedstrijdlicentie aanvragen. Je bent lid van het Watersportverbond als je lid bent van een 

aangesloten vereniging. 

Een bemanningslicentie is er voor leden en niet-leden van het Watersportverbond.  

 Wedstrijdlicentie en bemanningslicentie voor buitenlandse zeilers: 

Als je een licentie van je eigen zeilbond hebt kun je dat nummer invullen. Als je dat niet hebt, 

vul dan je ISAF ID of zeilnummer in. Bijvoorbeeld GER 80 of BEL 72. 

Vragen? Mail naar wedcom@maasenroer.nl of bel 0653865241. 

Fons van Gent, 

Secretaris Wedstrijdteam 

R.R. & Z.V. Maas en Roer. 
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